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Prečo summit
• Rekordná úroveň emisií 

skleníkových plynov

• Posledné štyri roky boli 
najteplejšie, teplota v 
Arktíde stúpla od roku 
1990 o 3 °C 

• Stúpanie morskej hladiny

• Dopady na zdravie 
(znečistenie ovzdušia, 
vlny horúčav, potravinová 
bezpečnosť...)
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Prečo summit (2)

• Potreba udržať zvyšovanie 
teploty pod 2 °C, podľa 
možnosti pod 1,5 °C do konca 
storočia (Parížska dohoda)

• Zvláštna správa IPCC o 1,5 °C 
(2018) – je možné obmedziť 
rast teploty na 1,5°C, ak sa 
prijmú včasné a dostatočné 
opatrenia

• Čas sa kráti
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Ciele summitu – Generálny tajomník OSN:

• Zvýšiť národné ambície – konkrétne, 
realistické plány v súlade s 1,5 °C správou 
IPCC

• Ambicióznejší domáci záväzok pre 2020

• -45% v roku 2030

• Klimatická neutralita v roku 2050

• Podporiť zmeny, potrebné na transformáciu 
energetiky

• Posilniť sociálne a politické faktory, 
zainteresovať mládež a verejnosť
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Priebeh summitu

• Prezidenti (Merkelová, Macron, indický 
premiér...), predstavitelia súkromného 
sektora (Bill Gates), mládež (Greta 
Thurnberg), mimovládne organizácie

• Nie klasické prejavy – panely

• Sekretariát OSN vyberal, kto môže mať 
prejav - oznámiť novú ambíciu

• Slovenská prezidentka bola ako jediná 
vybratá z “nových” členských štátov EÚ, 
neskôr vybrali aj maďarského prezidenta

• Prezident US prítomný cca 15 minút, bez 
vystúpenia 
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SK účasť

• Prezientka Zuzana Čaputová

• Podpredseda vlády SR a minister ŽP László 
Sólymos

• Minister zahraničných vecí a záležitostí EÚ 
Miroslav Lajčák

• Veľvyslanec SR pri OSN Michal Mlynár

• Štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla

• Sprievod, účastníčka za mládež
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SK príspevok

• Klimatická neutralita v roku 2050

• Zvýšenie záväzku pre non-ETS sektor pre rok 2030 z -12 % na -20 %

• Príspevok do Zeleného klimatického fondu  - 2mil. USD v roku 2019 
(na konferencii v októbri sa SR zaviazalo k ďalším 2 mil. EUR na roky 
2020 – 2023)

• Ukončenie dotovania spaľovania domáceho uhlia na výrobu elektrickej 
energie v roku 2023
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Výsledky summitu

• 65 krajín a veľkých sub-národných ekonomických celkov (napr. 
Kalifornia) sa zaviazali ku klimatickej neutralite v roku 2050

• 70 krajín sa zaviazalo k posilneniu svojich národných akčných plánov 
do roku 2020

• Viac ako 100 predstaviteľov súkromného sektora (vrátane bankového 
sektora) predstavilo konkrétne aktivity k transformácii ekonomiky (cca 
4 trilióny USD)

• Viac ako 100 veľkých miest sa zaviazalo k významným zmenám
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Iniciatívy

Iniciatíva Obsah

Mestá a lokálne aktivity (Cities and Local Action) Zvýšenie financovania pre zelené mestá a podpora udržateľnej infraštruktúry 

a dopravy

Transformácia energetiky (Energy Transition) Riešenia pre lepšiu energetickú efektívnosť a udržateľné chladenie v otepľujúcom 

sa svete. Iniciatíva by mala viesť k významnému zníženiu emisií a k podpore 

udržateľného, klimaticky prijateľného a dostupného chladenia 

Odolnosť a adaptácia (Resilience and Adaptation) Posilniť odolnosť spoločnosti, vrátane poistenia, systémov včasného varovania 

a investícií malých farmárov

Prírode blízke riešenia (Nature-Based Solutions) Politická a finančná podpora pre väčšie využívanie prírode blízkych riešení 

Transformácia priemyslu (Industry Transition) Nová iniciatíva by mala pomôcť ťažkému priemyslu (oceľ, cement, hliník) 

a medzinárodnej doprave (námorné lode a letectvo) pri prechode na nízkouhlíkovú 

prevádzku. 

Sociálne a politické faktory (Social and Political Drivers) Iniciatíva sa venuje tomu, aby prechod na zelenú ekonomiku bol prínosom pre 

všetkých ľudí, so zameraním na aktivity na udržanie 
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25. konferencia strán UNFCCC – COP25

• 2. – 13. decembra 2019, Madrid, Španielsko 
(pôvodne v Santiagu, Čile)

• COP25 – konferencia strán Dohovoru

• CMP15 – stretnutie strán Kjótskeho protokolu

• CMA2 – stretnutie strán Parížskej dohody

• SBI – Podporný orgán pre implementáciu

• SBSTA – Podporný orgán pre vedecké a 
technologické otázky

• 85 bodov programu
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25. konferencia strán UNFCCC (2)

• Najočakávanejšie výstupy:

• Článok 6 Parížskej dohody – mechanizmy 
pre obdobie od roku 2020 - finalizácia 
rozhodnutí (na COP24 sme sa nedohodli)

• Detaily pre globálne hodnotenie v roku 
2025

• Zvyšovanie ambícií

• Zvláštna správa IPCC o oceánoch

• Zvláštna správa IPCC o pôde
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26. konferencia strán UNFCCC (Glasgow, Veľká Británia, 
2020)

• Prvý rok implementácie Parížskej dohody

• Stretnutie svetových lídrov (opäť ☺) 

• Oficiálne ohlásenie (ambicióznejších) 
záväzkov (?)

15



Ďakujem za pozornosť.

gabriela.fischerova@enviro.gov.sk

+421 2 5956 2590
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